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 مقدمة  -  ًل أو  
للموارد  اجلينات كو العادية الرابعة عشرررررررررب معايري بنيف دورهتا   ، ( يئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )ال  هيئة ت أقر   -1

املوارد الوراثيرة النبراتيرة لألغرذيرة   لصررررررررررررررونمعرايري دوليرة قرد   (، اليت تاجلينرات  كو معرايري بن) 1الوراثيرة النبراتيرة لألغرذيرة والزراعرة
ل تشرك  الشرديد  و  لتربيدالصرون ابو ة  األانبيب املخربياحلقلية و يف بنوك البذور وبنوك اجلينات خارج موقعها الطبيعي  والزراعة  
 2عرراهرردب()امل  والزراعررةملوارد الوراثيررة النبرراتيررة لألغررذيررة  بشرررررررررررررررر ن ااملعرراهرردب الرردوليررة  لتنفيررذ  مهمررة  ك اجلينررات أداب  و معررايري بن

 )خطة العمل الثانية(  3وخطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
اقرتاح آلية لرصرررد تطبيق  )املنظمة( منظمة األغذية والزراعة  من ، يف دورهتا العادية اخلامسرررة عشررررب،  يئة طلبت ال قد  و  -2

بشررررررررر ن    تعقيبات منها للحصرررررررررو  على  السرررررررررتاابة لذا الطلب ويف  اولة  ل كخطوب  ابدرت املنظمة،  و  4  اجلينات بنوك معايري  
املعني   لألخصرائي     ة عاملي دراسرة اسرتقصرائية  إىل إجراء  واسرعة من أصرحاا املصرلحة،   جمموعة من    اجلينات   ك و معايري بن فائدب 

لتوحيرد للغرايرة  أداب مفيردب    معرايري بنوك اجلينرات ، اعتربت  على العمو  و   5  يف بنوك اجلينرات الوطنيرة والقليميرة والردوليرة العرامل   
تدفقات أشررررري إىل أن األنشررررطة التدر ية ل صررررادي عليها  غري أن   إىل أفضررررل املمارسررررات امل   سررررتناد ابال عمليات بنوك اجلينات  

تدارك ، سرررريًعا منها إىل  املنظمة وعمدت  ت  اجلينا ك و معايري بن بسررررهولة يف  ال تتالى ك اجلينات و لبن  ة الروتيني   ة العمل التشررررغيلي 
 هاتكييف ، اليت مت  هذه اخلطوات وتعكس    6  لعمليات بنوك اجلينات عاقبة  خطوات عمل مت وضرررررررررررررع إىل  احملدد،    هذا القصرررررررررررررور 

يف وقرت الحق ابلتعراون مع  املنظمرة،    قرامرت و   بنوك اجلينرات عمليرات  ، أحرد  التطورات يف  معرايري بنوك اجلينرات من  انطالقًرا 
سرتعرا  ال الدراسرة االسرتقصرائية و اليت خلصرت إليها  نتائج بحث ال مشراورب للخرباء ل تنظيم ب ، الصرندوي العاملي لتنوع احملاصريل 

   وأدرجت آراء اخلرباء يف مشروع خطوات العمل ها  وتنقيح  مشاريع خطوات العمل 
 
الروتينية العمليات  عمللتدفقات عمل ال، يف دورهتا العادية السابعة عشرب، يف مشروع خطوات  يئةنظرت الكما   -3
 7 على التوايل  ،ةاألانبيب املخربييف  ، و قليةاحلينات اجلبنوك يف تقليدية، و بذور  كاملواد الوراثية النباتية    لصرررونبنوك اجلينات ل
ا  طلبت و  خطوات ما هو مقرتح من من املنظمة إعداد أدلة عملية السررررررررررتخدا  معايري بنوك اجلينات ابالسررررررررررتناد إىل أيضررررررررررً
 (عراعرة العمرل)  لعمرل، لكي تنظر فيهرا عراعرة العمرل الفنيرة احلكوميرة الردوليرة املعنيرة ابملوارد الوراثيرة النبراتيرة لألغرذيرة والزراعرةل

   8واليئة يف دوراهتما القادمة 
 

 
 طبعة منقحة  روما  .النباتية لألغذية والزراعةمعايري بنوك اجلينات للموارد الوراثية   2014ة األغذية والزراعة  منظم   1

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gbs/en/ 
2   treaty/ar-http://www.fao.org/plant/ 
3   pgr/gpa/en-sitemap/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic/ 
   Report-CGRFA/15/15من الوثيقة  51الفقرب   4
 .Inf.3-PGR-CGRFA/WG/9/18الوثيقة  5
 Inf.5-CGRFA/17/19/9.2 الوثيقة   6
 .Inf.5-CGRFA/17/19/9.2الوثيقة    7
  Report-CGRFA/17/19من الوثيقة  65الفقرب   8

http://www.fao.org/publications/card/en/c/20217930-4d14-4e87-b144-8e0adb6828a7/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/20217930-4d14-4e87-b144-8e0adb6828a7/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/seeds-pgr/gbs/en/
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الوثيقرررررة م وتعر    -4 اجلينرررررات اريع  شررررررررررررررررررر حملتوايت م وجًزا  هرررررذه  معرررررايري بنوك  لتطبيق  الثالثرررررة   األدلرررررة العمليرررررة 
النبااتت اليت و : البذور التقليدية يف درجات حرارب منخفضررررررررة   يف ما يتعلق مبا يلي  لصررررررررون ل عملية(  ال دلة  شررررررررروع األ )م 

كن االطالع  مي و ، على التوايل   انبيب املخربية يف األ   ة النشرررررائي األنسررررراة  و يف بنوك اجلينات احلقلية   و    تتكاثر خضررررررايً 
ك اجلينات للموارد  و عملية لتطبيق معايري بن ال دلة شررررررررررررررراريع األ م بعنوان  وثيقة ال يف  الثالثة  ألدلة العملية على مشررررررررررررررراريع ا 

 9  والزراعة   الوراثية النباتية لألغذية 
 

 عملية لتطبيق معايري بنوك اجليناتالدلة األمشاريع  -  ااثنيً 

أيسررررررررر  يف شرررررررركل معايري بنوك اجليناتاملعلومات الواردب يف  يف عر   األدلة العملية اريع  الغر  من مشرررررررر يكمن  -5
معايري  تيسرري تطبيق  من مث ، و عاقبةبطريقة مت بنوك اجليناتتدفقات عمل إجراءات  لة خمتلف يقد  بصرورب مفصر  ، ااسرتخدامً 

ومستدا  لصون    ظا  فع ا إنشاء نإىل السها  يف  املشاريع   ههذتسعى  وعلى هذا النحو،     على نطاي أوسع بنوك اجلينات
على حنو    10،كافة  لى املبادئ األسررراسرررية لدارب بنوك اجليناتعاألدلة العملية اريع  مشررر   وتقو   الطبيعي  هاخارج موقع املوارد
يف هذه األدلة ك سرا   عروضرة بنوك اجلينات األنشرطة املقد تسرتخد    و بنوك اجليناتمن معايري    2 الفصرل  يفمب   هو ما  

 ، وحتديد كيفية تنفيذ كلواد الوراثيةت املجمموعاصرررررون  دارب اجلودب للونظم ية موحدب  لوضرررررع إجراءات تشرررررغيليسرررررتند إلي   
 نشاط بشكل مفص ل 

 
 التقليدية عملي لتطبيق معايري بنوك اجلينات: صون البذور  الدليل  المشروع   -  لفأ

 يف بنوك جينات البذور 

بنوك من معايري    4مع الفصرررررررل حبيث يكون متوائًما  لبذور التقليدية  لصرررررررون امشرررررررروع الدليل العملي ري تنظيم   -6
الجراءات وأفضررررل املمارسررررات للحصررررو  حو  لة  يقد  مشررررروع الدليل العملي معلومات مفصرررر   وتبًعا لذلك، 11 اجلينات
، والتافيف والتخزين، ورصررررررررررررد صررررررررررررالحية البذور، والتادد، والتوصرررررررررررريف، والتقييم، والتوثيق، والتو يع املادب الوراثيةعلى 

  موجز لإلجراءات يف ترتيب تسررررلسررررلي برسررررم بيايدعم كل قسررررم  يتم  و ن  ، واملوظف  واألمواالسررررتنسررررا  ا منوالتباد ، 
بنك من هياكل أسرررررراسررررررية ومعدات لتصررررررميم مرافق ما هو مقرتح من ينظر مشررررررروع الدليل العملي يف وعالوب على ذلك، 

  املعلومات األساسيةو/أو    اتملزيد من التوجيهتيح االيت تاألدبيات  يشري القسم األخري إىل  ها  بينما  أو تعديل  اجليناتبنوك  
عمليات  شر   ملخاطر احملتملة املرتبطة باابملشرروع لحق حيدد مإدارهتا  يف ح  البذور و التقنية بشر ن عمليات بنوك جينات 
 .بنوك اجلينات ويقرتح تدابري ملعاجلتها

 

 
   Inf.1-PGR-CGRFA/WG/10/21/2.2لوثيقة ا  9

التخزين والتادد  وراثية خال   احلفاظ على السالمة ال و   واحلفاظ على قابلية النمو     العينات ك اجلينات ما يلي: حتديد  و املبادئ األساسية لدارب بن شمل  ت   10
 والدارب االستباقية      توافر املعلومات و    ها واستخدام   ها وتو يع املادب الوراثية  توافر  و األمن املادي للماموعات   و    سالمة املادب الوراثية احلفاظ على و 

  لبذور التقليديةاخلاصة اب بنوك اجليناتمعايري  :4الفصل    11
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  عملي لتطبيق معايري بنوك اجلينات:الدليل  المشروع   - ابء
 الصون يف بنوك اجلينات احلقلية 

 5 مع الفصررررررل حبيث يكون متوائًما  بطريقة مماثلةات احلقلية  جلينلصررررررون بنوك امشررررررروع الدليل العملي يتم تنظيم  -7
 بنوك اجليناتالجراءات وأفضرررررل املمارسرررررات الختيار موقع حو  لة معلومات مفصررررر  عر   وي 12 بنوك اجليناتمن معايري  

والتقييم،   ،والكثرار، والتوصرررررررررررررريف ، والتاردد  و احلقيف  دارب  الوتكوين جمموعرات حقليرة، و ،  املرادب الوراثيرة، واقتنراء  احلقليرة
  عاقبة الال مةمن اخلطوات املت  كاًل تعر   خمططات موجزب قد  وت     واملوظف  واألمن، والتوثيق والتو يع، واالسرررتنسرررا  ا من

يقرتح مشرروع   وابلضرافة إىل ذلك،  كل موضروع من هذه املواضريعابلنسربة إىل   ات احلقليةينمن بنوك اجلعند تشرغيل بنك 
و/أو  ملراجع  ابقائمة  كل وتشرررر ها  أو تعديل اجليناتبنك من بنوك لتصررررميم مرافق  ومعدات  هياكل أسرررراسررررية   ل العمليالدلي

ابملشرررررروع  يف ح  حيدد ملحق   القسرررررم األخري البذور وإدارهتاالتقنية بشررررر ن عمليات بنوك جينات   املعلومات األسررررراسرررررية
 .ملواجهتهاعمليات بنوك اجلينات ويقرتح تدابري وقائية ش   ملخاطر احملتملة املرتبطة با

 
 لتطبيق معايري بنوك اجلينات: صون املوارد الوراثية النباتية عملي  الدليل  المشروع   - جيم

 ة األانبيب املخربي  يفلألغذية والزراعة 

  6 مع الفصرررل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف األانبيب املخربية صرررون مشرررروع الدليل العملي ل واء  يت  -8
  اختراذهرا واجرب خمتلف اخلطوات والقرارات ال ابلنسررررررررررررررربرة إىل  عرامرة  تضرررررررررررررررمن توجيهرات وهو ي  13  بنوك اجلينرات من معرايري  

والتخزين البطيء النمو،  ، األانبيرب املخربيرة يف  رتبيرة  ، وال املرادب الوراثيرة مبرا يف ذلرك اقتنراء   ، األانبيرب املخربيرة للصرررررررررررررررون يف  
  ويتم واملوظف  واألمن ، واالسرررتنسرررا  ا من تاديد، والتوصررريف والتقييم، والتوثيق، والتو يع والتباد ،  ال وإعادب التدوير و 

لة ذات الصرر   األانبيب املخربية ات يف مل أنشررطة بنوك اجلين تدفق ع موجز ل   بياي رسررم ب دعم كل خطوب من هذه اخلطوات  
يتناو  ما هو مقرتح قسرم إضرايف مثة مشرروعي الدليل  العملي  ا خرين، الشر ن ابلنسربة إىل وكما هو    برتتيب تسرلسرلي 

القسررررررم توي وحي ها   أو تعديل   األانبيب املخربية  يف  اجلينات بنك من بنوك هياكل أسرررررراسررررررية ومعدات لتصررررررميم مرافق من 
يف    البذور وإدارهتا بشررررررر ن عمليات بنوك جينات تقنية  معلومات أسررررررراسرررررررية  و/أو    ات  توجيه ري توف ل األخري قائمة ابملراجع  

األانبيب يف عمليات بنوك اجلينات شرررررررررررر    ملخاطر احملتملة املرتبطة ب ا ابملشررررررررررررروع  يف ح  حيدد ملحق     األانبيب املخربية 
 .ملواجهتها ويقرتح تدابري وقائية    املخربية 

 

 
 احلقلية  بنوك اجليناتمعايري  :5الفصل    12
ك اجلينات: حفظ و مشرررروع الدليل العملي لتطبيق معايري بن إن  و    ابلتربيد الشرررديد الصرررون بيب املخربية و ان يف األ للصرررون   معايري بنوك اجلينات  : 6الفصرررل     13

   الصون ابلتربيد الشديد أو  البذور اليت ال تتحم ل التافيف  مناولة  ال أيخذ بع  االعتبار  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف األانبيب املخربية  
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 ةاملطلوب اتالتوجيه -  اثلثًا

اجلينات،  بنوكلتطبيق معايري  القائمة بذاهتا اسرررررررتعرا  مشررررررراريع األدلة العملية الثالثة   يف عاعة العملقد ترغب  -9
  اليئةمن جانب قرارها ، حسب االقتضاء، والتوصية إبتنقيحهاو 

 ابلقيا  مبا يلي: يئةوصي التأن  قد ترغب عاعة العمل يفو  -10
 

على   على نطاي واسع  هاوتو يع  بنوك اجليناتاألدلة العملية الثالثة لتطبيق معايري    شرن  نظمةامل  الطلب من ( أ)
  غريهم من أصحاا املصلحة املعني و ألخصائي  واالقرار ناع ص

اليت البذور ال سريما يف ما يتعلق بصرون   القائمة بذاهتا،املزيد من األدلة العملية  إعداد  نظمة املطلب من وال (ا)
 .الشديد لتربيدالصون ابلبذور و ايف بنوك جينات  ال تتحم ل التافيف


